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Wpro wa dze nie

Z
a kon re li gij ny tem pla riu szy zo stał za ło żo ny w Bo że Na ro -
dze nie 1119 ro ku w Je ro zo li mie, w ba zy li ce Gro bu Świę te -
go – ko ście le wznie sio nym na miej scu ukrzy żo wa nia, po -
chów ku i zmar twych wsta nia Je zu sa Chry stu sa. Sie dzi ba

wal czą cych ry ce rzy -mni chów znaj do wa ła się na Wzgó rzu Świą tyn -
nym – gó ru ją cym nad mia stem, roz le głym wznie sie niu, na któ -
rym 2000 lat wcze śniej król Sa lo mon zbu do wał swo ją Świą ty nię.
W oto cze niu miejsc o tak po tęż nej hi sto rycz nej i re li gij nej si le wy -
mo wy tem pla riu sze przy ję li zo bo wią za nie ochro ny piel grzy mów od -
wie dza ją cych świę te sank tu aria oraz obro ny Zie mi Świę tej przed Sa -
ra ce na mi.

Wkrót ce za kon prze ro dził się w waż ną or ga ni za cję, z któ rą li czo no się
w świe cie. Bę dąc eli tar ną jed nost ką do za dań spe cjal nych dzia ła ją cą
po za kon ty nen tem eu ro pej skim, tem pla riu sze otrzy my wa li w Eu ro pie
ogrom ne nada nia ma jąt ko we, a od pa pie ży i kró lów – licz ne przy wi le -
je. Ubra ni w bia łe tu ni ki z cha rak te ry stycz nym czer wo nym krzy żem,
sta li się pierw szą na Za cho dzie sta łą mun du ro wą ar mią, pio nier sko
roz wi nę li tak że roz le głą sieć fi nan so wą się ga ją cą od Lon dy nu i Pa ry ża
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po Eu frat i Nil. Choć za kon miał wiel kie wpły wy i bo gac twa, ry ce rze
wie dli pro ste, skrom ne ży cie. Ich wa lecz ność by ła le gen dar na, od da -
nie spra wie – ab so lut ne, a go to wość do po świę ce nia ży cia – na po rząd -
ku dzien nym. Co naj mniej 20 000 tem pla riu szy zgi nę ło al bo na po lu
bi twy, al bo po tym, jak do sta li się do nie wo li i od mó wi li wy par cia się
wia ry w ce lu ra to wa nia ży cia.

Jed nak osta tecz nie zo sta li znisz cze ni nie przez mu zuł ma nów
na Wscho dzie, lecz przez współ wy znaw ców, chrze ści jan, na Za cho -
dzie. W pią tek 13 paź dzier ni ka 1307 ro ku aresz to wa no wszyst kich tem -
pla riu szy we Fran cji. Za rzu co no im ohyd ne he re zje, spro śno ści, prak -
ty ki ho mo sek su al ne i od da wa nie czci boż kom. Wie lu pod wpły wem
tor tur przy zna ło się do sta wia nych im za rzu tów. Ko niec nad szedł
w 1314 ro ku, kie dy ostat ni wiel ki mistrz tem pla riu szy spło nął żyw cem
na sto sie.

Szok i ta jem ni ca zwią za ne z ich upad kiem od 700 lat wzbu dza ją
wiel kie za in te re so wa nie. Nie któ rzy hi sto ry cy snu li do my sły, że po -
byt tem pla riu szy na Wscho dzie sprzy jał ich kon tak to wi z gno sty cy -
zmem – sta ro żyt ną he re zją, któ rą w śre dnio wie czu przy ję li we Fran -
cji ka ta rzy. Z ko lei wol no mu la rze uwa ża li, że wie dzę okul ty stycz ną
do swo ich ma soń skich prak tyk tem pla riu sze za czerp nę li ze Świą ty ni
Sa lo mo na.

Spe ku la cje do ty czą ce tem pla riu szy chy ba ni gdy nie by ły bar dziej
roz go rza łe niż obec nie. Czy za kon pro wa dził na Wzgó rzu Świą tyn nym 
pra ce wy ko pa li sko we i zna lazł coś nie zwy kłe go, co wy ja śnia je go doj -
ście do bo gac twa i wła dzy oraz – zda niem nie któ rych – nie prze rwa ne,
choć po ta jem ne ist nie nie po dziś dzień? Czy był to ja kiś ogrom nie cen -
ny skarb? Mo że Ar ka Przy mie rza? Lub Świę ty Gra al? Se kret ży cia Chry -
stu sa i je go prze sła nie? I do kąd po wę dro wał ów se kret, gdy za kon roz -
wią za no? Do Szko cji? Do Ame ry ki?

Nie wąt pli wie roz wój i upa dek tem pla riu szy do kład nie po kry wa się
z dwo ma stu le cia mi wy praw krzy żo wych, dla któ rych bodź cem sta ły
się licz ne znie wa gi do świad cza ne przez za chod nich piel grzy mów
i wschod nich chrze ści jan w Zie mi Świę tej, a tak że wzno wio na agre sja
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